INFORMACIÓ TEMPORADA 2022-2023
QUI SOM:
Un club d’atletisme federat a nivell català i espanyol per les disciplines de
l’esport de l’atletisme tant en pista com en ruta.

QUE FEM:
• Entrenaments personalitzats a les pistes d’atletisme de dilluns a
divendres amb col·laboració amb els entrenadors que participen amb
el nostre projecte de club.
• Les especialitats atlètiques que es poden entrenar al nostre club són:
velocitat, salts, llançaments, marxa atlètica, proves de fons, mig fons,
tanques i obstacles.

QUE OFERIM – AVANTATGES PEL SOCIS:
• Carnet d’accés gratuït a les pistes d’atletisme per poder fer els
entrenaments.
• Fitxa Escolar per poder participar en totes les competicions
organitzades pel Consell Esportiu del Garraf
• Equipament del club subvencionat en part pel nostre patrocinador
principal Intersport Olaria.
• Tramitació de la fitxa federativa d’atletisme tant de pista com de ruta
de les Federacions Catalanes i Espanyoles d’Atletisme per poder
competir a nivell oficial i disposar d’assegurança mèdica d’accidents i
lesions.

COM CONTACTAR AMB EL CLUB:
A la secretaria del club de manera presencial: Ca L’Escoda, 8 de Vilanova i
la Geltrú els divendres de 18h a 20h. Mail: info@atletesvng.org
Tel./Whatsapp:607825571 (Josep).
També els dilluns i dimecres de 17,30h a 19h a les pistes d’atletisme a la
caseta del club preguntar per Miguel Bautista, Tel./Whatsapp: 617893047
Equipament del club: Encarregar-ho a la caseta del club i recollir-ho
directament a Intersport Olaria, Plaça Soler i Gustems 5 (938141436)

PREUS TEMPORADA 2022-2023 de Setembre 2022 a Juny 2023

Totes les categories (1 dia a la Setmana)
Totes les categories (2 dies a la setmana)
Totes les categories (3 dies a la setmana)
Descompte germans
Quota social sense entrenador(inclou accés lliure a les
pistes d’atletisme per entrenaments per compte propi sense
entrenador.
(Des de Setembre 2022 a Desembre 2023)
(Des de Gener 2023 a Desembre 2023)

200€
250€
300€
20%

90€
70€

*100% de descompte pels pares o mares que inscriguin el fill a l’escola d’atletisme

Suplements Opcionals:

Fitxa Escolar Consell Esportiu del Garraf (inclou

+20€

assegurança d’accidents i inscripció sense cost a tots els cros
organitzats pel CEG i la inscripció a la final Catalana de Cros)

Fitxa Federació Catalana d’Atletisme des de
29€ / anuals en funció de la categoria
Acompanyament de monitor/entrenador a les
competicions(el cost addicional que pugui tenir la inscripció a les
competicions i l’acompanyament per part de monitors / entrenadors
no està inclòs i es concretarà en cada competició en funció de la
dedicació i costos que impliqui la participació en la mateixa)

consultar
Cost a
concretar
en cada
competició

FORMULAR D’ALTA:
Nom i Cognoms: _____________________________________________
(Atleta)
Nom i Cognoms : _____________________________________________
(Tutor legal només <18 anys)
Adreça:_____________________________________________________
Població:__________________________ Codi postal:________________
Telèfon:___________ e-mail: ___________________________________
Data de Naixement:___________________________________________
Dni (Atleta): _________________ Dni (Tutor Legal):_________________
Número Catsalut (Atleta): ______________________________________

(Adjuntar foto de carnet recent escanejada u original del atleta i del tutor legal)

FORMES DE PAGAMENT:
Transferència Bancària en la inscripció BANC DE SABADELL
ES66 0081 0092 1100 0130 8939 C.A. ATLETESVNG

Escaneja aquest codi QR amb el teu smartphone per veure els horaris i
preus d’aquesta temporada:

